
Maria-Antònia Oliver (Manacor, 1946). Escriptora i traductora. Va publicar la
seva primera novel·la, Cròniques d’un mig estiu, amb 23 anys, i Llorenç Villalonga
ja va afirmar que arribaria molt lluny. Des d’aleshores ençà,  Maria-Antònia Oliver
s’ha fet un nom de prestigi en la literatura en català, i, a través de les traduccions
d’algunes de les seves obres, l’autora ha arribat a un gran nombre de lectors tant
d’Europa com dels Estats Units —ha estat traduïda a l’anglès, francès, italià,
espanyol, alemany, portuguès... Va pertànyer a la que ha estat anomenada
«Generació dels 70» —amb Jaume Fuster, Joan Rendé, Quim Soler, Pep Albanell
i Jaume Cabré, entre d’altres—, caracteritzada per les seves inquietuds rupturis-
tes, amb una nova mirada tant des del punt de vista social com cultural. Ha escrit
novel·les, contes, teatre, guions i reportatges. I en la seva vessant de traductora,
ha traduït al català autors com ara Virginia Woolf, Jules Verne, Mark Twain, Robert
Louis Stevenson o Herman Melville. 

Quaranta és un número que ara en dirien màgic. La paraula màgic/màgica s’ha
posat de moda i tot el que és una mica especial per qui parla o escriu resulta que
és màgic/màgica, de manera que màgic/màgica va perdent, o potser ja ha perdut,
les seves connotacions elementals i veritablement màgiques. 
Jo no diria que el 40 sigui màgic, però sí que és especial per a Paper de vidre, sen-
zillament perquè les i els que fan aquesta revista han decidit que ho sigui, perquè
els ha donat la gana celebrar-ho. I jo ho celebraré amb elles i ells i amb tothom que
hi vulgui ser contant-vos les i els meves quaranta. Si us agrada, bé; si no us agrada,
poseu-hi paciència.
Quan tenia set o vuit anys vaig agafar l’escarlatina. De la malaltia no me’n record.
El que sí record va ser la quarantena que vaig haver de passar després, per prescrip-
ció facultativo-social. Quaranta dies i quaranta nits
sense aixecar-me del llit i menjant sopetes d’ou i carne-
ta bullida. Era un real avorriment que me’l passava així
com podia. O sigui: els matins, jugant amb el calaix de
mocadors de mumare, uns mocadors preciosos: de
seda, amb randa, blancs, verd clar, verd mar, verd
maragda, rosa, cel, i un, un de sol, de seda color magenta, el meu preferit, i inven-
tant-me històries amb els colors; com m’agradaria recordar aquestes històries!, en
podria fer una novel·la. Els capvespres, llegint, jugant amb pepes o amb les ami-
gues que em venien a veure en sortir de costura. Els horabaixes, amb el blonco en
Joan, que va venir cada dia en tornar de foravila i em va contar un serial de ronda-
lla; quan encara no hi havia serials, quan encara a moltes cases no tenien ràdio...,
perquè la tele encara s’havia d’inventar, si més no al meu país —que no era el
mateix que ens explicaven a l’escola. 
Quan vaig ser més grandeta, vaig tenir la crisi dels quaranta. Als trenta-nou. Durant
tot l’any que en vaig tenir trenta-nou, a més d’escriure articles i novel·les i contes i
fer traduccions, només pensava que en el meu proper aniversari en faria quaranta,
les arrugues serien més profundes, m’engreixaria... Ja començaria a anar cap avall,
ja entraria en la vellesa. La joventut, aleshores com ara, era un tresor que deixaria
enrere... M’ho vaig passar tan malament que, quan vaig fer els quaranta, em vaig
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oblidar de totes aquestes bestieses i em vaig tornar a preocupar de les coses anti-
gues que m’havien preocupat fins aleshores i de les noves que em farien preocupar
a partir de llavors. Entre les quals, però no de manera preponderant, la malaltia. De
manera que no vaig tenir la crisi dels cinquanta: als cinquanta-un em canviaren el
cor.
I així vaig fent. Mentre els amics/amigues, els amors, na Mel, en Cel i en Blau m’a-
judin cada dia a viure la vida i a fer pròlegs festius del número quaranta. Us desig
que tots plegats puguem celebrar els pròxims quaranta per quaranta. Al manco! 

Biniali, novembre del 2006

< <

    


